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ESPO in het kort

• Opgericht in 1993: 25 jaar in 2018
• Vertegenwoordigt zeehaven autoriteiten, nationale 

havenorganisaties en administraties van alle EU lidstaten 
en Noorwegen

• Waarnemende leden: Ijsland en Israel
• Secretariaat in Brussel
• Officiële vertegenwoordiging van de havenautoriteiten bij 

de EU instellingen 



Rol van ESPO 

1. Informatie
ESPO EU Instellingen

2. Belangenvertegenwoordiging

3. “Knowledge network”
• Netwerk havenprofessionals

• Bottom up initiatieven inzake milieu, stad-haven relatie en cruise en 
ferry



Interne organisatie ESPO

Technical Committees provide technical recommendations to the Executive Committee on specific 
subjects 

There are six permanent Technical Committees:

• Port Governance

• Intermodal, Logistics and Industry

• Sustainable Development

• Marine Affairs

• Trade Facilitations, Customs and Security

• Economic Analysis and Statistics

In addition, there are three policy networks:

• Legal Advisory

• Cruise and Ferry

• Labour and Operations

The ESPO Secretariat is responsible for the overall coordination of the organisation’s activities, 
including policy advice, communication, representation and administrative management. 



De  havenverordening in een notendop



Meer dan 15 jaar onderhandelen...

• 1997: Green paper on seaports and maritime infrastructure

• 2001: “Port package I” (Port services directive)

✓Reflection on state aid

✓Legislative proposal on access to market services:
• Technical-nautical services
• Cargo handling (docker issue)
• Self handling by the user of the port
• Limitations on the market access (space, environment, safety,…)
• Autorisations (conditions and durations)

= applying free movement of services to ports

⇒ voted down by EP in  2003

• 2004: 2nd proposal for a port package (Port package II) 

=> voted down again by EP in 2005





Meer dan 15 jaar onderhandelen…

• Communication on ports 2007
• Soft law communication: “to-do list” 
• 8 September 2011: the then-Commissioner Kallas 

announces new initiative in Rotterdam…
• Third proposal for a “Port Regulation”– May 2013
• Port Regulation in Official Journal 19 March 2017



Voorstel mei 2013: 3 keer scheepsrecht?



Positive and negative points in proposal 

To	support	and/or	
reinforce• Transparency
• Autonomy	to	set	
charges

To	amend	or	oppose

• Independent	supervisory	body
• Strict	framework	for	relation	
users	and	stakeholders
• Lack	of	flexibility	organisation	of	
port	services
• Dredging	considered	as	a	port	
service
• Framework	for	green	charging
• Link	concession	directive



4 pillars 

Market	access

• Principle
• Minimum	
requirements	

• Limitations	of	
providers	

• Public	Service	
Obligations	

• Internal	
operator

• Social	
provisions

Financial	
Transparency Autonomy

• Port	service	
charging	

• Port	
infrastructure	
charging	

Common	
provisions

• Consultation	
of	port	users	
and	other	
stakeholders

• Handling	of	
complaints

• Transitional	
measures

CHAPTER IIICHAPTER II CHAPTER IV



De  havenverordening – wie zijn de spelers?



Main players

Commission 

DG MOVE 
port unit

European Parliament 

Rapporteur
Knut Fleckenstein

and 
shadow rapporteurs

The Transport Council 

Presidency

Grieken
Italianen (common 
approach)
Nederland (interinstitutional 
agreement – June 2016)



De stakeholders

EU Transport 
policymakers:
DG MOVE (EC)

INEA (EC)
TRAN Committee 

(EP)
Transport Council

Port 
Authorities

(ESPO)

Terminal 
operators
(FEPORT)

Users 
(ECSA/ESC/
CLECAT/EC

ASBA)

Service 
providers

(pilots, mooring, 
towage,…) 

Workers
ETF

EUROPLATFORMs



“lobby” strategie ESPO havenverordening



1. Informele en formele gesprekken vóór 
publicatie voorstel

Lange weg alvorens officieel “COM” document wordt 
gepubliceerd:
- Hoorzittingen
- Consultatierondes
- Informele gesprekken met de betrokken diensten in de 

Commissie

=> doel moet zijn om bepaalde standpunten al terug te 
vinden in het eerste officieel voorstel van Commissie 



2. Van voorstel tot standpuntbepaling ESPO

- Voorstel lezen, ontleden en begrijpen
- Uitleg vragen aan de “Schrijver” van het voorstel: wederzijdse 

misverstanden uit de weg ruimen. “Ik heb dit geschreven maar bedoel iets 
anders.” 

- Belang van duidelijk standpunt (position paper): argumenten, eerlijk zijn, 
niet het onmogelijke vragen => geen standpunt? buiten spel. 

In ons geval: 
- Voorstel EC mei 2013 => ESPO standpunt goedgekeurd eind September 2013
- Problemen: vele leden vragen verwerping, grote diversiteit havens dus zeer   
uiteenlopende posities, moeilijk om gemeenschappelijke noemer te vinden
Aanpak:
- leden goed inzicht geven in procedure (stap voor stap)
- Praten, praten, praten
- Ruimte geven om van het gemeenschappelijk standpunt af te wijken (wel 

transparent zijn nr ESPO)



3. Parlement: centrale rol van rapporteur en 
shadowrapporteurs

- Rapporteur speelt cruciale rol (eerste kans geven)
- Belangrijke rol van schaduwrapporteurs
- Belangrijke rol medewerkers 
- Vooral  nu men meestal werkt met “compromisamendmenten” en voor een 

“first reading agreement” gaat: zet andere MEPs vlug buiten spel. 

In ons geval:

- Zeer nauw overleg met Rapporteur Knut Fleckenstein en andere 
schaduwrapporteurs 

- Belangrijk: eerlijkheid, wederzijds vertrouwen,standpunten respecteren, 
aanvaarden dat er een meningsverschil is 

- Constructief werken: mee nadenken over mogelijke ‘fall back’ posities (flexibel, 
kort op de bal)

- ‘Win wins’ vinden: standpunten die MEP nauw aan het hart liggen en ons 
standpunt tegemoet komen => vb. Grotere autonomie havenautoriteiten 



4. Raad: belangrijke rol van voorzitterschap

- Voorzitterschap werkt de teksten en voorstellen uit die besproken worden tijdens 
de (shipping) working party vergaderingen

- Voorzitterschap wil meestal vooruitgang boeken: goed als je daarbij kan helpen 
(ESPO als tussenpersoon) 

- Via leden (nationale delegaties), Permanente Vertegenwoordigingen overtuigen 

- Raad is gevoelig voor andere punten dan Parlement (vb. subsidiariteit, Europa 
moet niet te veel naar zich toe willen trekken)

In ons geval:

belangrijke rol Grieks, Italiaans en Nederlands voorzitterschap

Vb. Gehoor voor afzwakken EU toezichthoudende autoriteit



5. De stakeholders: ESPO is niet de enige  

- Op elk dossier zijn er heel wat belanghebbenden

- Standpunten kennen (mede en tegenstanders)

- Informatie uitwisselen met bevriende organisaties

- Kijken wie standpunt deelt of op welke punten we op dezelfde lijn zitten 

- Niet moeien met punten die voor ons geen verschil maken maar wel van belang 
zijn voor een andere stakeholder 



Procedure
Commission

Proposal

May	2013

European	Parliament	
Vote	amended	report

No	resolution
8	March	2016

European	Parliament	first	
reading	vote

EP-Council	
Trilogue	meetings

Provisional	Agreement	
27	June

Council	
Common	Position

Council	General	
Approach

October	2014

REGULATION

In detail: 
See next 
slide





Tips and tricks?



Tips and Tricks?
- Dossier goed kennen (geeft je een raadgeversrol)
- Wederzijds vertrouwen: gekregen vertrouwen nooit beschamen (geen standpunten 

in de schoenen schuiven die niet geloofwaardig zijn vr de betrokken partij, persoon)
- Samen oplossing zoeken (niemand is tegenstander): alle spelers zijn eigenlijk 

partners 
- EU wetgeving wordt gemaakt door Commissie, Raad en EP. Dat geeft je 3 kansen 

om je voorstellen neer te leggen.
- Politiek is stap voor stap: 100 % gelijk krijg je nooit
- Respect voor de beleidsmaker: begrip voor standpunt (ook al ben je niet akkoord) –

beleidsmaker nooit belachelijk maken
- Onderhandelen gebeurt niet op straat
- Beleidsmaker wil/ moet zich kunnen profileren: belangvertegenwoordiging wil 

gewoon goede oplossing. Communicatie vooral intern, naar leden toe. 
- Beleidsmaker helpen om standpunt te wijzigen (bocht maken) 
- Belangrijk dat het persoonlijk klikt: ‘wining and dining’ hoeft niet
- Belang van werkbezoeken en gesprekken met mensen die operationeel zijn 

(werkelijkheid tonen - sector leren kennen)



Meer informatie: 

Isabelle.ryckbost@espo.be


